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Adorácia
V nedeľu 26. 11. od 14.00 do 17.00 bu-
de v kaplnke vyložená Sviatosť oltár-
na. Adoráciu zakončí spoločná modlit-
ba ruženca a požehnanie. 

Komunikácia v manželstve
Komunikácia v manželstve patrí medzi 
základné kamene harmonického spolu-
nažívania. Vlastné svedectvo o navra-
caní porozumenia predložia manželia 
Zelikovci z Trenčína v nedeľu 10. 12. 
o 17.00 v kaplnke.

Advent
Na prvú adventnú nedeľu 3. 12. si ako 
po iné roky môžu veriaci priniesť ad-
ventné vence na požehnanie.
Na druhú adventnú nedeľu si pripome-
nieme 13. výročie slávenia prvej boho-
služby na Hájiku.

Poďakovanie
Vďaka obetavosti mužov zo sídliska bo-
lo vydláždené okolie vchodu do kapl-
nky. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa na práci podieľali.

FARNOSŤ HÁJIK
ADVENT VO FARNOSTI

Adventná vigília
V sobotu 2. 12. o 17.30 bude v našom 
kos  tole Adventná vigília. Spoločnou mo-
d lit bou a stíšením srdca sa chceme pri-
pra viť na prežívanie adventu. Priniesť si 
môžete aj adventné vence, ktoré pri tejto 
vigílii požehnáme.

Rorátne omše
Počas adventu budeme sláviť ranné svä-
té omše o 6.30 ako rorátne (okrem ne-
dele a prikázaného sviatku). Pri svet-
le sviec môžeme uvažovať nad tajom-
stvom Krista, ktorý prichádza ako „ pra-
vé Svetlo“. Prosíme prineste si kahance 
alebo nestekajúce sviece.

Adventné štvrtky
Pozývame vás na Adventné štvrtky – ce-
lodenná eucharistická adorácia, spoloč-
ná modlitba Anjel Pána s meditáciou o 
12.00 a svätá omša o 17.30 s vešperami.

POZÝVAME VÁS

Popoludnie so sv. Mikulášom
bude 3. 12. o 15.00 v priestoroch pasto-
račného centra Križovatky.

Pri adventnom venci
Popoludnie pri adventnom venci bude 
10. 12. od 15.00  v priestoroch pastorač-
ného centra Križovatky (možnosť vyrá-
bať poh ľad nice, darčeky a rôzne vianoč-
né ozdoby).

Betlehemská koleda
- výstava betlehemov spojená s pásmom 
tancov, kolied a prezentáciou tvorby 
umeleckých remeselníkov bude v dňoch 
15. a 16. decembra od 9.00 do 19.00 v 
pasto  račnom centre Križovatky.
Táto akcia sa uskutoční v spolupráci s 
Považ ským múzeom. Podrobné infor-
mácie o prog ra me budú zverejnené na 
plagátoch.

FARNOSŤ VLČINCE

Deviatnik
k Panne Márii Nepoškvrnenej
Od 29. 11. do 7. 12. sa budeme v našej 
farnosti pripravovať na slávnosť Nepo-
škvr nenej Panny Márie, ktorú si don 
Bosco zvlášť uctieval, deviatnikom po-
čas večerných svätých omší o 17.30.
Homílie budú zamerané na mariánske té-
my a po svätom prijímaní bude nasledo-
vať krátka modlitba.
 
„Lectio divina“
Každý štvrtok pokračujeme po večernej 
svätej omši v spoločnom uvažovaní nad ne-
deľnými textami liturgie „Lectio divina“.
Stretávame sa o 18.15 pri vrátnici Sale-
ziánskeho domu a stretnutie trvá asi ho-
dinu. Srdečne Vás pozývame!

Farská knižnica
Od piatku 24. 11. opäť funguje farská 
knižnica pre verejnosť, avšak už v no-
vých priestoroch v Saleziánskom orató-
riu (vstup od predajne Fiat). 
Otváracie hodiny knižnice sú:
Utorok 16.00 – 19.00
Piatok 16.00 – 19.00

Touto cestou ďakujeme všetkým, kto-
rí prispievajú svojou ochotou a časom k 
spoločnému dobru, ktoré sa koná touto 
aktivitou.
 
Farský úrad Žilina-Saleziáni:
Utorok   9.00 - 11.00
Štvrtok 14.00 - 16.00
Piatok 14.00 - 16.00

www.farnost-zilina.sk
www.farnost-vlcince.sk
www.farnost-solinky.sk
www.farnost-saleziani.sk
www.farnost-hajik.sk

FARNOSŤ SALEZIÁNI

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
Slávnostná liturgia

V nedeľu 10. 12. 2006 si pripomenieme siedme výročie posviacky gréckokatolíckeho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline (Nanterská ulica 25, Vlčince II). 
Pri tejto príležitosti vás pozývame na slávnostnú svätú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho o 
9.30. Počas jej slávenia bude účinkovať Miešaný spevácky zbor Máj. Kazateľom bude 
brat kapucín Leopold Nemček. Tešime sa na Vašu účasť.     
             Emil Turiak, farár-dekan

Štedrá večera
pre osamelých

Pozývame tých, ktorí na Štedrý večer 
nemajú ku komu ísť a nechcú byť sa-
mi doma, aby prišli na jednoduchú 
spoločnú štedrú večeru v pastorač-
nom centre na Farských schodoch, na 
Štedrý deň 24. decembra o 17.00, po 
sv. omši, ktorá bude vo farskom kos-
tole o 16.00. Prihlásiť sa môžete te-
lefonicky na farskom úrade Žilina-
mesto, tel: 562 13 12, kde sa dozviete 
ďalšie podrobnosti (volajte v pracov. 
dňoch medzi 9.00 až 12.00).
Privítame aj dobrovoľníkov na obslu-
hu, spev vianočných piesní, venovanie 
sa druhým a pod.
Týmto sa samozrejme neruší predvianoč-
ná štedrá večera, ktorú poriada farská cha-
rita v utorok 19. 12. v Dome techniky.



UPC je tu pre vás:
Pondelok - štvrtok:  8.00 – 19.00
Piatok:       8.00 – 14.00
Sobota:      zatvorené
Nedeľa: 14.00 - 19.00 (len v prípade pek-
né ho počasia, t.j. bez dažďa)

Katarínsky večierok
pre študentov bude 30. 11. (štvrtok) so 
začiatkom o 20.00 v priestoroch Uni-
verzitného pastoračného centra (Paľova 
búda). Príďte zažiť večer plný zábavy, 
dobrej hudby, fajného občerstvenia s 
nami. Vstupné 20,- Sk. 

„Byť učeníkom“
je téma duchovnej obnovy pre mladých 
(hlavne študentov), ktorá sa uskutoční    
v dňoch 8. až 10. 12. na UPC. Máte mož-
nosť prežiť celý víkend v našich pries-

toroch, alebo zúčastniť sa len sobotných 
prednášok. Cena celého víkendu je pre 
študentov 150,- Sk. V cene je zahrnu-
tá strava a ubytovanie (treba si doniesť 
spacák). Prihlásiť sa môžete do 7. 12. na 
vrátnici UPC. 

Po Križiakoch
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli 
s organizovaním alebo sa zúčastnili na kon-
certe Križiakov. Vďaka, že aj vašou záslu-
hou sme mohli prežiť výbornú atmosféru 
vystúpenia tejto gospelovej skupiny.

Web stránka a e-mail
Všetky kontaktné údaje, fotogalériu ak-
cií, informácie o činnosti a aktivitách 
UPC môžete nájsť aj na našej web_strán-
ke http://upc.utc.sk. Otázky, postrehy a 
návrhy zasielajte na upc.zilina@pobox.sk

Univerzitné pastoračné centrumPátri benediktíni ďakujú
za zbierku na kláštor
Spoločenstvo mníchov benediktínov 
ďaku je všetkým, ktorí prejavili svoju 
šted rosť pri nedávnej zbierke v žilin-
ských kostoloch na stavbu benediktín-
skeho kláštora v Bacúrove pri Banskej 
Bystrici.
Súčasťou kláštora bude aj tzv. Dom hos-
tí, do ktorého budú môcť prísť tí náv-
števníci, ktorí popri svojich pracovných 
stresoch a napätiach budú chcieť načer-
pať sily tým, že sa na pár dní zúčast nia 
na živote a modlitbách mníchov v tichu 
kláštora. Kapacita kláštora bude pre 12 
mníchov a 24 hostí. Vyzbierané sumy:

Farský kostol Najsv. Trojice:  43 155,-
Františk. kostol sv. Barbory:  38 780,-
Kapucínsky kostol:      30 501,-
Farský kostol Vlčince:      30 860,-
Farský kostol Solinky:      94 984,-
Farský kostol Saleziáni:      40 529,-

Žilina spolu:     278 809,-

Kampaň Slovenskej
katolíckej charity
Slovenská katolícka charita vyhlási-
la zbierku na pomoc ľuďom v núdzi, 
ktorí prichádzajú do CHSC v Trnave, 
Žiline a Prešove. Kampaň pod názvom 
Blízko pri človeku spojená so zbier-
kou, bude trvať do apríla roku 2007. 
Účet vyhradený na túto zbierku je: 
0176875345/0900, VS 149. Názov účtu 
je Slovenská katolícka charita. Zbier-
ka sa koná iba vkladom na účet, pozor 
teda na samozvaných “dobrovoľníkov”, 
ktorí vyberajú peniaze po domoch.
Žilinské CHSC sa nachádza na Pred-
mestskej ulici č. 12, poskytuje svoje 
služby starým, chorým, opusteným, 
ľuďom bez prístrešia, prepusteným z 
výkonu väzby a sociálne slabším rodi-
nám. Má Denné azylové centrum, do 
ktorého môže prísť ktokoľvek v núdzi.

Program na december 2006

  1.    - piatok o 20.30 – spoločná modlitba Deviatnika k Nepoškvrnenej Panne  
   Márii (denne do 8. decembra)
  3.    - nedeľa o 16.00 –  sv. Mikuláš pre rodiny s deťmi - telocvičňa
  7.    - štvrtok o 18.30 – Animátorské maxistretko 
  8.    - piatok o 16.00 – oslava Nepoškvrnenej Panny Márie - Oratko
  8. - 9.    - piatok-sobota  – dievčenská Utrhovka - Oratko
  14.    - štvrtok o 18.30 - mládežnícka adorácia v kostole 
  16.    - sobota o 9.00 - stolnotenisový turnaj - Oratko
  17.    - nedeľa o 18.30 – prípravné stretnutie na DONBOSCOVICU
  19.    - utorok o 18.30 – predvianočná duchovná obnova mladých na Oratku 
    zakončená mládežníckou sv.omšou
  21.  - štvrtok o 18.30 – vianočné upratovanie celého Oratka
  22.  - piatok o 19.30 – Animátorské vianoce -  Oratko
  31.  - nedeľa o 18.30 – Silvester animátorov – Oratko

Deviatnik k Nepoškvrnenej
Od 31. 11. do 8. 12. pozývame mladých spoločne zakončiť deň na Oratku modlitbou De-
viatika k Nepoškvrnenej Panne Márii s úmyslom prosiť za naše rodiny a spoločenstvá.

SALEZIÁNSKE ORATÓRIUM

Pozývame vás na
Deň otvorených dverí

Gymnázia Kráľovnej pokoja 
aj ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

ul. Na Závaží 2, Žilina

vo štvrtok 7. 12. 2006
od 14.00 do 17.00

Na Dni otvorených dverí budú poskytnuté 
informácie o podmienkach prijímacie ho ko-
nania do 1. ročníka gymnázia, pod mienkach 
zápisu do 1. ročníka ZŠ pre nas  ledujúci 
školský rok ako aj do vyšších roč níkov ZŠ. 
Podrobnejšie na: www.gymkp.sk a na tel: 
500 66 85.

Zápis do 1. ročníka ZŠ
15. a 16. januára 2007

Zápis do 1. ročníka ZŠ bude v dňoch 15. a 
16. 1. 2007 (pondelok a utorok) od 14.00 
do 17.00 v budove školy Na Závaží 2.
Z kapacitných dôvodov škola otvára jed nu 
triedu prvého ročníka. V prípade väč šieho 
záujmu budú do školy prijímané prednost-
ne deti z katolíckych rodín v zmysle § 2 
Štatútu školy.
K zápisu je potrebné priniesť okrem rod-
ného listu aj krstný list dieťaťa, ktorý bu-
de zároveň v 3. ročníku slúžiť pre prvé sv. 
prijímanie. Pri zápise dajú rodičia čestné 
prehlásenie o katolíckom sobáši. 

Nevyhnutným predpokladom na zapísa-
nie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s 
rešpektovaním výchovnej línie školy. 

Informácia o štúdiu na GKP
v školskom roku 2007/2008

GKP v školskom roku 2007/2008 otvára 
dve triedy štvorročného gymnázia, so za-
meraním na informatiku (kód 79025 05)
a na cudzie jazyky (kód 79025 73).
V prijím. konaní sa bude zohľadňovať:
a) priem. prospech na ZŠ (max 40 b)
b) výsledky Monitoru 9 (max 30 + 30 b)
c) nábožensko-hodnotový test a pohovor  
  (max. 35 + 15 bodov). Spolu 150 bodov.

Gymnázium Kráľovnej pokoja a Základná škola sv. Cyrila a Metoda



8. decembra po slávnostnej večernej sv. omši vás srdečne 
pozývame na procesiu z príležitosti sviatku Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie. Je to deň poďakovania za našu 
farnosť a za všetko, čo nám Panna Mária vyprosila.

Počas adventu budú bývať roráty (ranné sv. omše pred svita-
ním) o 6.00 hod. Chceme sa i tým pripraviť na príchod Ježiša. 

10. decembra o 18.00 bude akadémia k Panne Márii. Chce-
me ňou priblížiť tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Ste srdečne pozvaní! 

Počas adventu bude v centre prebiehať príprava mladých 
na Vianočné sviatky. Bližšie informácie budú vyvesené na 
nástenke CVČ Strom. 

Aj tento rok budeme počas adventu predávať v CVČ Strom 
knihy z rôznych kresťanských vydavateľstiev, CD, betle-
hemy a darčekové predmety. Ponúkame vám hodnotné knihy 
vhodné aj ako vianočný darček. Predaj kníh bude od 4. de-
cembra po večernej sv. omši.

Náš spevácky zbor Nebeský šramot vydal CD s vlastnými 
piesňami s názvom „nevieš kam?“. Zakúpiť si ho môžete v 
kancelárii CVČ Strom za 180 Sk.

Ešte je možnosť prihlásiť sa na tieto krúžky: 
- doučovanie slov. jazyka na prijím. skúšky (pre deviatakov) 
- krúžky umeleckého oddelenia (výtvarníctvo)
- pohybové krúžky (aerobik, cvičenie pre ženy)
- športové krúžky (turistický, futbalový, volejbalový, pláva
   nie, cykloturistika)
- herňa (stolný futbal, stolný tenis), 
- hudobné krúžky (spevácke zbory)
 
Otvorili sme nový kurz nemčiny pre začiatočníkov. Kurz je 
určený pre mladých a dospelých. Býva v pondelok a v stredu 
od 16.30 do 17.45. Prihlásiť sa môžete v kancelárii.
 
V pondelok 27. novembra sa chystáme na plaváreň. Ak máš 
chuť si na dve hodinky zaplávať, tak určite neváhaj a sprav 
niečo pre svoje zdravie. Pozývame všetkých stredoškolákov 
i vysokoškolákov. Treba sa prihlásiť v kancelárii CVČ Strom 
alebo mailom na: strom@strom-cvc.sk. 

V piatok 1. decembra o 16.00 v hale CVČ Strom budeme 
spoločne vyrábať adventné vence. Treba si doniesť polysty-
rénový kruh na veniec (dá sa kúpiť v kvetinárstve), sviečky, 
prípadne nejaké ozdoby. Tešíme sa príjemne spoločné popo-
ludnie strávené v očakávaní adventu.

6. decembra bude v škôlke centra voľného času stretnutie so 
sv. Mikulášom. Pozývame všetky mamičky a poslušné detič-
ky  o 10.00 hod do haly cvč strom.
Bližšie info:  Centrum voľného času Strom 
  Smreková 39
  041/568 1155, 0910 940 414
  strom@strom-cvc.sk  

FARNOSŤ SOLINKY CVČ STROM

Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského

vás pozýva na
Deň otvorených dverí
v stredu 29. 11. 2006

od 10.25 do 18.00:
možnosť prehliadky školy; informácie o štúdiu 

od 10.25 do 12.00:
je možné nahliadnuť priamo do učební počas vyučovania 

Nájdete nás na ulici Vysokoškolákov 13 
(oproti plavárni, za predajňou Citroёn).

Cirkevná ZŠ Romualda Zaymusa
Deň otvorených dverí 5. 12. 2006

Riaditeľstvo CZŠ R. Zaymusa v Žiline, pozýva budúcich 
prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa 
uskutoční v utorok 5. 12. 2006 od 8.50 do 10.30 v triede 
1.A. Teší sa na vás vedenie školy a žiaci 1.A.
Zápis do 1. ročníka bude 12. a 13. januára 2007.

Klubovňa Mravenisko
Pozývame všetky deti od 12 rokov a 
mládež do klubovne Mravenisko (Pivo-
varská 1), kde je pre Vás pripravených 
veľa zaujímavých aktivít a akcií. Cena 
preukazu je 50,- Sk na rok.

Výtvarno-súťažný deň v Prístave
V piatok 1. 12. o 16.30 pozývame všetky 
deti i mládež na výtvarno-súťažný deň 
do Prístavu na Vlčincoch. Deti si pod 
vedením Mgr. Tatiany Olejárovej budú 
môcť skúsiť a naučiť sa postupy servít-
kovej techniky. Najkrajšie práce budú 
odmenené peknými cenami.  

Sv. Mikuláš v Žirafke
Pozývame všetky deti zo Žirafky, rodi-
čov, starých rodičov i všetkých ostatných 
na Mikulášsku „párty“. Sv. Mikuláš so 
svojimi pomocníkmi príde do Žirafky v 
utorok 5. 12. o 14.00. Nezabudnite si pre 

neho pripraviť pekné básničky, pesnič-
ky i tančeky – Mikuláš s kamarátmi sa 
už veľmi teší a má pre Vás pripravené 
prekvapenie...

Kalčetový turnaj v Mravenisku
Všetkých Mravenčiarov, Prístavákov i 
všetkých ostatných pozývame na Kalče-
tový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 
9. 12. od 10.00 v Mravenisku. Poplatok za 
jeden tím (2 hráči) je 20,- Sk; pre členov 
Mraveniska a Prístavu 10,- Sk. Prihlásiť 
sa môžete do 2. 12. v Mravenisku.

Vianočná akadémia
Žirafa-CVČ pozýva v utorok 12. decem-
bra o 16.00 všetkých rodičov, starých 
rodičov i ostatných na Vianočnú akadé-
miu, ktorú pripravili deti z jednotlivých 
krúžkov spolu so svojimi vedúcimi. 
Akadémia bude v pastoračnom centre na 
Farských schodoch. Čaká na Vás pekný 

kultúrny program, v ktorom môžete vi-
dieť mažoretky, deti zo Žirafky – taneč-
níkov i divadelníkov, malých i veľkých 
Hip-hop-ákov, ukážky tanečného aero-
biku, gitaristov i spevácky zbor POZ z 
Hájika. Okrem programu sme pre Vás 
pripravili malé občerstvenie i vianočné 
prekvapenie. Všetci ste srdečne pozva-
ní.

Fotky z táborov
Oznamujeme účastníkom letných tá-
borov, že v prípade záujmu si môžu v 
kancelárii Žirafa-CVČ  príp. v klubovni 
Prístav na Vlčincoch, zakúpiť CD s fo-
tografi ami z jednotlivých táborov. Cena 
CD je 50,- Sk za každý tábor.

Bližšie informácie:
na www.zirafa.sk, v kancelárii CVČ na 
Pivovarskej 1 alebo na tel. číslach
0903 592 792 a 041/700 19 00.

CVČ ŽIRAFA



Prednáška pre manželov
Pozývame vás na prednášku: Prirodzené 
metódy plánovania rodičovstva verzus 
umelá antikoncepcia. Prednáška bude v 
nedeľu 26. novembra o 8.30 v pastorač-
nom centre na farských schodoch. O deti 
bude počas prednášky postarané, treba 
ich priviesť do CVČ Žirafa o 8.15. Dis-
kusia sa ukončí pred detskou sv. omšou 
o 10.00.

Spovedanie nevládnych
po domoch a bytoch
Vianočná spoveď starých a nevládnych 
po domoch a bytoch bude v našej farnos-
ti v tomto týždni, a to:
Vo štvrtok 30. novembra: Staré mesto, 
Hliny I, II, III, IV a VIII, Malá Praha a 
Nová Žilina.
V piatok 1. decembra: Závodie, Považ-
ský Chlmec a Strážov.
V oba dni od 9.00 do 12.00 podľa adries, 
ktoré ste nám nahlásili na farský úrad, 
resp. ešte nahlásite do stredy 29. 11. na 
tel.: 562 13 12 (prosíme volať v prac. 
dňoch medzi 9.00 až 12.00). V tomto 
roku spovedáme nevládnych v skoršom 
termíne, pretože je krátky advent.

Prvopiatkový týždeň
Pred decembrovým prvým piatkom ne-
bude v stredu 29. 11. obvyklá sv. spoveď 
v Považskom Chlmci a v Závodí, pretože 
o dva týždne bude vianočná sv. spoveď.  
V meste sa spovedá ako obvykle.

Duchovná obnova Advent 2006
Sestry Panny Márie Útechy (španielske 
sestry) pozývajú mladých pracujúcich 
ako aj študentov na adventnú duchovnú 
obnovu, ktorá bude v sobotu 2. decem-
bra od 9.00 v priestoroch Gymnázia Krá-
ľovnej pokoja, ul. Na Závaží 2. Prihlásiť 
sa možno do 29. novembra. Kontakt: 
041/562 00 71; 0905 380 850; 0910 264 
085; resp. cez: mc-za@stonline.sk

Senior klub s kapustnicou
Pozývame vás na Senior klub s podáva-
ním kapustnice, ktorý bude v pastorač-
nom centre na Farských schodoch v uto-
rok 12. decembra, tento raz už od 13.00 
do 15.30 (Po klube bude Vianočná aka-
démia detí z CVČ Žirafa, ktorá sa začne 
o 16.00).
Tento Senior klub 12. decembra bude 
posledný v roku, pretože na ďalší uto-
rok 19. 12. je sála obsadená. Prvý Senior 
klub po  novom roku bude v utorok 9. 
januára 2007 riadne od 13.30 do 15.30.

Po omši na kávu
V prvú nedeľu v mesiaci, 3. decembra 
vás ako obvykle znova pozývame po sv. 

omši na pár minút na kávu alebo čaj do 
pastoračného centra na Farských scho-
doch, konkrétne po sv. omšiach začína-
júcich v starom meste o 8.00 až 11.00.

Požehnanie adventných vencov
V prvú adventnú nedeľu bude pri všet-
kých sv. omšiach požehnanie domácich 
adventných venčekov, ktoré si pre túto 
príležitosť môžete doniesť so sebou.

Prednáška ThDr. J. Šelingu
na tému Biblia cez slovo, obraz a hudbu 
(2. pokračovanie) bude v piatok 8. de-
cembra o 16.00 v pastoračnom centre na 
Farských schodoch.

Vianočná akadémia
Pozývame vás na Vianočnú akadémiu, 
ktorú pripravili deti z CVČ Žirafa a bude 
v utorok 12. decembra o 16.00 v pasto-
račnom centre na Farských schodoch. 

Spoločenstvo Nový Jeruzalem
pozýva na otvorené stretnutie s témou 
„Úvod do adventného obdobia“ v stredu 
29. 11. o 17.30 vo Fidéliu.    www.nj.sk.

Misijné združenie Ducha Svätého
Kto chce duchovne podporiť misie, môže 
prísť na modlitbové stretnutie Misijného 
združenia, ktoré býva vždy v tretí ponde-
lok v mesiaci vo Fidéliu za kapucínskym 
kostolom (najbližšie 18. decembra). 
Účasť na modlitbe sa neviaže na člen-
stvo v tomto združení.

Spoločenstvo Serafín pozýva
Pozývame vás na otvorené stretnutia 
Spoločenstva Serafín, so zameraním na 
modlitbu a hľadanie osobného povolania 
vo františkánskom duchu, so systema-
tickým čítaním Biblie a osobným zdie-
ľaním sa, pre mladých pracujúcich (cca 
do 35 rokov). Kontakt: 041/562 22 42; 
0903 048 650.

Nácvik jasličkovej akadémie
Pozývame deti na prípravu vianočnej 
jasličkovej akadémie. Nácviky bývajú 
každú nedeľu po detskej sv. omši v pas-
toračnom centre alebo na starej fare.

Adventné adorácie za pokoj
Počas adventu vás Školské sestry sv. 
Františka pozývajú na spoločnú modlit-
bu za pokoj, a to vždy vo štvrtok v čase 
od 19.00 do 20.00 do kaplnky Katolícke-
ho domu, Hurbanova 44.

Úmysly modlitieb:

  7. 12. – za pokoj v našich rodinách
14. 12. – za pokoj pre naše mesto Žilina
21. 12. – za pokoj vo svete

Stretnutia o hľadaní život-
ného povolania
Školské sestry sv. Františka a Misionári 
Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny 
Márie srdečne pozývajú všetkých záu-
jemcov vo veku 17-30 rokov na pravi-
delné mesačné duchovné stretnutia, kde 
sa budeme spoločne zamýšľať nad svo-
jím životným povolaním. Začíname pr-
vým stretnutím 14. januára 2007 o 9.00 
hod. v Katolíckom dome, ktoré zavŕšime 
sv. omšou. Svoju účasť prosíme nahlásiť 
do 10. januára 2007 na tel. číslach: 0904 
807 570 alebo 0902 420 872.

Modlitba za duchovné povolania
Diecézny tím pre pastoráciu povolaní 
pozýva všetkých vo štvrtok 7. 12. na 
spoločnú modlitbu za duchovné povola-
nia, ktorá sa začne sv. omšou o 16.30 v 
kapucínskom kostole.

Nedeľné matiné s Mikulášom
ŠKO Žilina pozýva v nedeľu 10. decem-
bra o 16.00 vás do Domu umenia Fatra 
v Žiline na exkluzívne vianočné nedeľné 
matiné pre deti a rodičov. Príde aj Miku-
láš. Predpredaj vstupeniek je v informač-
nej kancelárii ŠKO Žilina (tel. 041/562 
09 79) v pracovných dňoch od 7.00 do 
19.00 a hodinu pred koncertom vo foyeri 
Domu umenia Fatra.

Kolpingova rodina
pozýva deti s doprovodom v utorok 5. 
12. o 9.00 do Kolpingovej škôlky vo 
Fidéliu. Prosíme, prineste si pre deti ori-
ginál kindervajcia. Tiež v utorok, ale 19. 
dec. budeme piecť medovníčky. Treba 
si priniesť valčeky na cesto, formičky, 
oriesky, mandle, kokos na zdobenie. Pro-
síme, noste si prezúvky a niečo zdravé na 
desiatu. Za dobrovolné vstupné vyslovu-
jeme vopred Pán Boh zaplať! Bližšie in-
formácie získate na čísle 0907 211 471.

Vianočný koncert
vo farskom kostole
Pozývame vás na koncert s názvom 
“Vianoce včera a dnes”, ktorý bude vo 
farskom kostole vo štvrtok 7. decembra 
o 16.00. Koncert organizuje Regionálne 
osvetové stredisko v Žiline. Účinkuje só-
lista Ján Babjak, operný spevák.

Štefanský ples pre mladých
Pozývame mladých na Štefanský ples, 
ktorý bude 26. 12. v priestoroch pasto-
račného centra na Farských schodoch. V 
cene 200,- Sk je zahrnuté občerstvenie, 
prípitok, švedske stoly, hudba a ďalšie 
prekvapenia. Vstupenky si môžete zakú-
piť v ICM na Farských schodoch (stará 
fara). Tešíme sa na Vás.

FARNOSŤ  ŽILINA - MESTO


